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A területfejlesztési pályázathoz szükségtelen a több pontban hibás Alapító Okirat

Tu ra polg árm e st e re aláírta
az e gyüt tm ûködés i me gállapodás t

Közel háromór ás tanácskozás után a turai képviselõtest ület tagjai felhatalmazták
Tóth István polgármestert
minden szükséges okirat aláírására, amely elõse gíti az
Aszódi Kistérségi Önkormányzatok Társulása területfejleszté si c élú pályázatának
benyújtását. Az ülésen részt
vett Bagyin József aszódi,
Kovács László kartali és
Jam rik László bagi polgármester, akik Tóth Istvánm ellett az alakulófélben lévõ társulásve zetõ tisztségviselõi.
A kistérség kilen cpolgárm estere áprilisban kezdte meg társulásm egalakításának elõké szítésé t. Az érin tett önkormán yzatok többsége m ájus ele jéig
me gtárgyalta és elfogadta a
Kissné Kulybus Gizell a aszódi

jegyzõ ál tal összeállított alap ító
okiratot. A turai képvise lõkmájus 12-i ülésükön üdvözölték a
több célú kistérségi társulás alakulását, ám úgy ítélték meg: az
alapító okirat néhány paragrafusa pontosításra szorul. Tóth
István polgármeste r ezután továbbította
észrevételeik et
Aszódra. Az emlí tett pályázat

beadásának közelgõ határideje
miatt a polgármesterek július 7én ismét egyeztetést tartottak,
ahol nyilvánvalóvá vált: testületi
felhatalmazás nélkül Tóth István nem írja alá a turai észrevételek ellenére változatlan tartalmú alapító okiratot, tekintettel arra, hogy a többcélú kistérségi társuláshoz és a területfej-

leszté si társuláshoz más-más okirat szükséges.
A július 8-i turai soron kívüli
testületi ülé srõl és az Alapító Okirat hiányosságairól Kuti József
képviselõ, a Településfe jlesztési
Bizottság elnöke részletes összefoglalótkészített, amit lapunk 2-4.
oldalán olvashatnak.
H. Sz.

FRANK
SOREL

Még idén
lecserélik
a turai
DECT-et?

egy szemészprofesszor és író
Turáról

(6. oldal)

(15. oldal)

Lapzárta után történt:

Két új igazgatóhelyettes a
Hevesy György Általános Iskolában
Lapunk nyom dába adása
elõtt rendkívüli tantestületi
értekezletet tartottak a Hevesy György Általános Isk olában. Dr. Liposits Zsoltné igazgat ó azé rt hívta össze a nyári
szabadságuk attöltõpe dagógusokat, m ert augusztus 15-i hatállyal visszavonta a két igazgat óhelyettes – Petrovicsné
Márta és V illányi Józsefné –
megbízatását.
Az értekezleten az iskola igaz-

gatója egy-egy új jelöltet állított a
két megü resedõ posztra: Tóth Jánosnét az alsó, míg Tusor Erzsébetet a felsõ tagozat igazgatóhelyetteseké nt. A tantestüle t ezután
véleménynyilvánító titkos szavazáson foglalt állástaz új igazgatóhelyettesek személyérõl. Információin k szerint Tóth Jánosnét a
kollégák túlnyomó többsége támogatta,m ígTusor Erzsébetesetében megosztottság volt tapasztalható.

SikerültelérnünkTusor Erzsébetet, aki elmondta: a tantestület
által kinyilvánított megosztott támogatás szerinte annak tudható
be, hogy afelsõ tagozaton csak az
utóbbi fél évben tanított számítástechnikát mint óraadó tanár, s
emiatt a felsõs kollégák kevésbé
ismerik õt. Ennek ellenére minden erejével igyekszik megfelelni
az elvárásoknak.
H. Sz.

Kastély-ügy:
újabb
bohózat
Turán?
(5. oldal)

A 31. Galga
Expedíció
krónikája
(12-13. oldal)

Alapító Okirat vagy együttmûködési megállapodás szükséges a pályázathoz?

Az Aszódi Kistérségi Önkormányzatok Társulása
I.
A július 8-i ren dkívüli képviselõ-testületi ülés egyetlen témájaaz Asz ód k özpontú többcé lú kistérséghez való csatlakozás kérdé se volt. A z ül ésen
me ghívottké nt m egjelent Bagy in József aszódi, Jam rik
László bagi és Kovács László
kartali p olgármester. Mint a bevezetõb en e lhangzott: az e lõzõ
napon, júliu s 7-én a kilencbõl
nyolc település polgármestere
máraláírta az Alapító Okiratot,
egyik önkormányzat részérõl
sem emeltek kifogást, csak a turai képviselõ-testü let nem hagyta jóvá az A lapító Okiratot. A
három vendégigyeke zett meggyõzni a turai kép viselõket,
hogy hatalm azz ák fel Tóth
István p olgármestert az aláírásra, mivel a 65/ 2004. (IV.15.)
Korm. r. (12.§ )sze rint a megalakuló társulás nevében területfejleszté si célú pályázatot szeretnéne kben yújtani.

II.
A helyzet megértéséhez érde mes röviden áttekinteni az
elõzmén yeket. A turai képviselõ-testü let m ájus 12-én tartott
soron kívüli ülésén tárgyalta
elõször az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak
Társu lása
Al apító Okiratát tartalmazó elõterjeszté st. A kép vise lõ-testület
49 /2004. (V
.12.) határozatával kifejezte azon szándékát,hogya
24 4/2003. (XII.18.) Korm ányren delet alapján megállapított
kistérséghez tartozó településekkel – Aszód, Bag, Domony,
Galgahé víz, Hévízgyörk, Iklad,
Kartal, Verseg – figyelemm el a
65 /2004. (IV.15.) K ormányrendeletre – részt kíván venni a
többcélú kistérségi társulás
létrehozásában, egyúttal felhatal mazta apolgármestert, az alpolgárm estereket, a Pénzü gyiEll enõrzõ Bizottság E lnökét, a
Te lepülésfejleszté si és Környeze tvédelmi Bizottság Elnökét,
hogy a
képviselõ-testület
együttmûködési szándékát ésa
kistérségi feladatellátásra vonatkozó elké pzelé seit ismertes-
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sék Aszód polgármesterével.
(Ugyanis az elõzetes megállapodás alapján az alakuló Kistérségi Társulási Tanács elnöke
Bagyin József, elnökhelyettesei
Tóth István és Kovács László,
míg az Ellenõrzõ Bizottság elnöke Jamrik László lesz.)
Megjegyzendõ, hogy ebben
megoszlottak a vélemények: két
turai képviselõ nem szavazta
meg a 49/2004. sz. határozatot,
mivel õk – a többség által elfogadhatatlannak tartott Alapító
Okirat alapján is – csatlakozni
akartak a kistérséghez. Ugyanakkor a képviselõk döntõ többsége módosítani, illetve teljesen
újrafogalmazni akarta az okiratterveze-tet, mivel azt teljesen
szakszerûtlennek tartotta. Ez az
anyag sem formájában, sem
tartalmában nem hasonlít a
már megalakult kistérségek
alapító okirataihoz, ráadásul vitatható megállapításokat tartalmaz.

Néhány példa
az elfogadhatatlan
megállapításokra

(a teljességigénye nélkül)
A legvitathatóbb kitétel a 7. o.
VI.fejezetének elején olvasható:
„A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: A Társulási
Megállapodás és az Alapító Okirat elfogadása és módosítása;”
Vagyis az Alapító Okirat elfogadásával a képviselõ-testület
lemond arról, hogy a továbbiakba beleszóljon. Ennek elfogadása esetén a polgármesterekbõl álló Tanács dönthet a saját
hatáskörérõl is. (A július 8-i
rendkívüli ülésen Bagyin József polgármester felajánlotta
ugyan, hogy ez a mondat törlésre kerüljön, de a többirõl
nem nyilatkozott.)
Az 5. o. található: „Amennyiben a Társulás tagja az alapító
okiratban foglaltakat nem tartja
be, illetve kötelezettségeinek a
Társulás elnökének írásbeli felszólítása ellenére nem tesz eleget,
úgy a tagságát a felszólításban
megjelölt teljesítési határnappal – a társulási tanács döntése
alapján – megszûntnek kell te-

kinteni . A tagsági viszony m egszûn ése n em menti a tagot a
megszûnésig esedékes fizetési
kötelezettségének teljesítése alól.
A tagsági viszony m egszûnésérõl a társulási ta nács dönt.”
Megszûntnek kell tekinteni,
vagy atanács dönt? Könnyebb
kizárásútján kilépni,mi nthivatalos beje lentéssel?
A 6.o. „AT ársulás a Társulási Megállapodás ésaz Alapító
Okirat elfogadásáró l, illetve annak módosításáró l m inõsített
többséggel dönt. Minõsített többség hiányában a Társulás az
elõterjesztést elsõ alkalomm al
tárgy alandó tárgyaló üléstõl számított 30 napo n be lül megismételt ülésen egyszerû többséggel
dönt a Társulási Megállapodás
és az Alapító Okirat m ódosításánakelfogadásáról.” Ez a kitétel szerepel a 7. oldalon is, p edig a települé si önkorm ányz ati
képviselõ-testü leteknek kelle ne
ezekrõl a dokumentumokról
dönteniü k.
Az elõbbiek fokozása a 8. o.
alján olvasható: „A társulásban
résztvevõ ö nkormán yzato k,
amennyiben külön döntésükre
szükség van, a határozatban
megjelölt döntéstõl eltérõ tartalmú döntést nem hozha t.”
Vagyis, ha netán vé letlenül m égis szükség lenne a ké pviselõtestületek határozatásra, az
csak form ális döntés lehet. Ez
nem nevezhe tõ demokratikusnak.
Nem nevezh etõek igazán b aráti megfogalm azásnak a 9. o.
tetején található sorok: „Az újratárgyalássorán a konszenzust
lehetõleg létre kell hozni. A m egegyezés sikertelensége esetén, ha
a döntésnek pénzügyi kihatása
van, és a megállapodás alapos
ok nélkü l nem köthetõ meg, és
az a kadályozó önkormányzat
hibájából a Társulatnak kára
származik,úgyaz igazoltká rt
az okozó köteles a Társulá snak megfizetni. A megállapodás alaposok nélkül meg nem
kötõ, vag y azt akadályozó önkormányzatés lakossága am egtagadott m egállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti
igénybe.” Ilyen súlyoskövetk ez-
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ményekkel jár, ha valamely önkormányzat saját érdekét védené?! Hogyan lehet és kinek
van joga a „kárt” igazolni?
A legkomikusabb megállapítás a 10. o. XII. fejezet 4.) b
pontja: A Társulatból a tag kizárható, ha: „A társulási tag
települési önkormányzat képviselõ-testületének bármely tagja
tevékenységével (pl. nyilatkozatával) a Társulás céljának elérését, feladatának ellátását veszélyezteti.” És még örülhet, ha
pénzbüntetés nélkül megússza
… Elgondolkodtató a kollektív
megtorlás módszerével való fenyegetés …
A felsoroltakból egyértelmû,
hogy a teljes anyagot át kell
dolgozni az elfogadott törvénynyel összhangban, de talán legcélszerûbb lenne az ajánlott dokumentumok felhasználásával
újat készíteni. A törvénytervezet lehetõséget ad társszékhely megjelölésére – érthetetlen,
hogy ez miért nem szerepelt az
elõterjesztésben? Fontos, hogy –
a törvénytervezet alapján –
nem az alapító okiratban kell
az elnököt megjelölni, ugyanis
a még el nem fogadott törvény
szerint: „A társulási tanács
alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt
választ”. (5.§ 3. bekezdés) Ennek ismeretében igen furcsa,
hogy az aszódi Alapító Okiratban név szerint szerepel a Tanács elnökének javasolt polgármester.
Nagyon meg kell fontolni,
hogy milyen feladatokat adunk
át a kistérségnek: „A társulási
tanács gyakorolja a többcélú
kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket.” Minden
település képviselõ-testületének
nagyon el kellene gondolkodnia
ezekrõl a feladatokról, s utána
egyeztetni róla. A várható költségeket tervezni kell. A mûködtetõ szervezet fenntartási költségeit sem lehet figyelmen kívül hagyni, évente minimum
20-30 mFt-al lehet számolni. A
másik nagyon fontos kérdés,
hogy milyen forrásból lehet finanszírozni!!! Elegendõ lesz
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megalakulásának nehézségei - turai szemszögbõl
erre az esetleges többl etnormatíva?Vagytagdíjat iske llfize tni?
Az önkormányzatok a tagdíjat
lakosságszám-arányosanfizetik,
vagy minde n települé s ugyanakkora összeget fizet? A szavazati jognak ezzel összhangban
ke ll(ene ) len ni.Ezeket egye ztetni kell a többi önkormányzatot
ké pvise lõ
pol gármeste rrel.
Csak ezek után szavazhat(ná)nak a képviselõ-testüle tek a társulási megállapodásról.
Végül célszerû lenne az önkormán yzatoknak a társulási
bizottságok létrehozására javaslatot kidolgozn i. A döntések
elõkészítésbe valamilyen bizottsági tagként belehetne vonni a
ké pvise lõ-testületek
néh ány
tagját is, hisz a polgármesterek
ké ptele nek leszne kmiden döntést elõkészíteni.
Az elõbbi ek alapján ke rült
me gfogalmazásra május 12-én
a turai testületálláspontja:
Az alapító okirat tervezet teljesen át kell dolgozni a felsorolt
hibák miatt, „többcélú kistérségi társulási megállapodás”
né vvel a me gjele nõ törvénnyel
összhan gba kell hozni.
Célok: Tura társszékhely legye nés atársulási tanács tagjai
a település l akosságszáma arány ában rendelkezzenek szavazati joggal.
Feladatok: Szociális otthon
üzemeltetése. Gye rmekjóléti és
Családsegítõ központ mûkö dtetése. Orvosi ügyelet b iztosítása.
Pedagógiai szakszolgál at beindí-

tása. Térségi Környezetvédelmi
Program kidolgozása. Kistérségi
Területfejlesztési Koncepció elkészítése. Kistérségi portál létrehozása és üzemeltetése. Ivóvízbázis
védelme.
A konkrét feladatokhoz öszszeget is kell rendelni, és a kistérségi hozzájárulások mértékét
és formáját is meg kell határozni. A felsoroltak részben
települési feladatok, részben
megyei feladatok; az utóbbiak
megoldása csak állami támogatásból valósulhat meg. Ezekrõl a kérdésekrõl a Pénzügyi
Bizottságoknak kell(ene) tárgyalni.
„Célként azt fogalmaztuk
meg, hogy Tura társközpont
legyen. A törvény által használt
megfogalmazással:
társszékhely . Az elõzõ, Gödöllõ központú
kistérségi szervezetben már volt
ilyen szerepe Turának; nem lenne jó visszalépni. A törvény lehetõséget ad rá.”
Május 20-án 15 órakor került
sor a tárgyalásra Bagyin József
polgármesterrel Aszódon, a
Polgármesteri Hivatalban, ahol
ismertettük a turai képviselõtestület kistérséggel kapcsolatos
álláspontját. Sajnos megállapítható, hogy a célként megfogalmazott kérésünk egyértelmû
elutasításra került, és a Turához kapcsolódó javasolt feladatok sem kaptak egyértelmû támogatást, nem beszélve az Alapító Okirat módosításáról.

Alakuló ülés - utólag
A május 20-i, Aszódontartott ülése nnemvolt szó az április 28i „polgármesteri összejövetelrõl ” ké szült „Jegyzõkönyv Aszódi
K istérség Önkormán yzatainak Társulás Megalakulásáról” cí mû
b rosúráról, melyben lényegébe n egy elõzetes megbeszélést neveztek ki utólag alakuló ülé snek. Az összejövetelre invitáló
m eghívóban nem szerepelt napirend és a tanácskozáson sem
k erült elõterjesztésre, sem elfogadásra. Nem volt megválasz tott
jegyzõkönyvvezetõ, sem jegyzõkönyv-hitelesítõ. Az anyag n em
te kinth etõ jegyzõkönyvnek, aközölt 1/2004 sz. határozat nem tek inthe tõhatároz atnak, a társulás pe dig n em tekinthetõ megalak ultnak. A Gödöllõi Innovációs Köz pont felké rése korai, de ha
m ajd a megalakultTársulásmé gis ú gyd önt: külsõstkívánm egb ízni, több aján latot kellene kérni. (A Turát képviselõ Gye nes
László alpolgármeste r nem je lezte, hogy ilyen „fontos ” ülé sen
vettrészt 2004. április 28-án .) n
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III.
Fontos megállap ítani, hogy a
felvetett észre vételeinkre – közel másfé l hón ap alatt – július
8-ig nem é rkezett érde mi
válasz. Vagyis az alakuló kistérségi veze tés teljese n figyelmen
kívül hagytaTura V áros Képviselõ-testületének álláspontj át.
Mindezek ismeretében igen
furcsa volt, hogy a július 8-i
képviselõ-testü leti ü lésen ave ndég polgárme sterek sze mreh ányást tettek a turai képviselõknek a megalakulás késlelte téséért.
A helyzet é rdekessége, hogy
jelen leg csak kormányrend eletre leh et hivatkozni, mert a
szüksége s törvény még nem
lépe ttéle tbe. Mondhatnánk azt
is, hogy „az okozat megelõzte az
okot ”, elõbb készült el a végrehajtási utasítás és utána fog
majd valamikor megjeleni az
annak alapjául szolgáló törvény. Normális esetben fordított a sorrend, m ost azonban
másról van szó. A Kormány a
2004. évi költségvetésérõl és az
államháztartás három é ves keretei rõl szóló 2003. évi CXV I.
törvényb en kapott felhatalm azása alapjánhozta a hivatkozott
kormányrendeletet.
Eredetileg a többcélú kistérségi társulással kapcsolatos törvény három részbõl áll t volna,
egyik része az önkorm ányz ati
törvény módosítása, m ásik az
alkotmány módosítása. Ezek
nem kerü ltek elfogadásra.Megmaradt a kerettörvény, ami a
Parlament elé került, majd az
Alkotmán ybíróságra. Mé g nem
tudj uk mit törölne k belõle. A
lényeg: törvényes háttér nincs
ajelenlegi kistérségi ügyhöz.
A képviselõk többsége júli us
8-án is úgy vélte, hogy nem
szolgálná Tura városérdekeit,
ha a nyolc polgármester által
jóváhagyott Alapító Okirattal
csatlakozn aaz aszódikistérséghez. A formai csatlakozást súlyos nézeteltérések követhetnék.
Utólag nem lehet az alapk érdéseket tisztázni, csak amegalak ulás elõtt. A késõbbi viták
elkerülése miatt, célszerû egy
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jól átgondolt dokumentumot
megfogalmazni, megvitatni és
elfogadni még akkor is, ha
esetleg lekésünk egy-két pályázatról. Szerencsére csak 2-3
képviselõ volt azon az állásponton, hogy el kell fogadni ezt az
Okiratot és majd mint tagok késõbb módosítjuk. (Bár, ha elfogadásra került volna a benyújtott anyag – mely valószínûleg
az elmúlt 15 év legrosszabb
döntése lett volna –, akkor már
a képviselõ-testületnek joga
sem lenne a módosításra.)
Tóth István polgármester tájékoztatójában leírta, hogy a
65/2004. (IV.15) Korm. r. 12.§-a
szerint amennyiben a kistérségekben a rendelet alapján
többcélú (többcélú: legalább három a rendeletben meghatározott feladat ellátására) kistérségi
társulás nem jön létre és emiatt
a többcélú kistérségi társulások
részére kiírt, 2004. június 30-ig
benyújtható (80 M forint – 120
M forint) pályázat benyújtására
nem kerül sor, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési
Hivatal a kistérség székhely település önkormányzatát 2004.
július 10-éig megkeresi és tájékoztatja a kistérségi területfejlesztési célú pályázat benyújtásának lehetõségérõl. A hivatkozott Kormányrendelet alapján a 2004. július 31-ig benyújtható területfejlesztési célú pályázat keretében a társulásnak
megítélhetõ támogatás összege
9 M forintnál kevesebb és 20 M
forintnál több nem lehet. (Ezt
az összeget nem a települések,
hanem a társulás kapja.)
A területfejlesztési célú pályázat az alábbi kistérségi fejlesztési projektek megvalósításához
nyújtható be, amennyiben a
kistérséghez tartozó valamenynyi települési önkormányzat
társulási megállapodásban legalább 3 évre vállalja a kistérségi területfejlesztési feladatok
ellátását. (Megjegyzendõ, hogy
ez nem települési feladat, hanem megyei!)
A kistérségi területfejlesztési
projektek megvalósítása érdekében támogatás nyújtható:
(folytatás a 4. oldalon)
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Alapító Okirat vagy együttmûködési megállapodás szükséges a pályázathoz?

Az Aszódi Kistérségi Önkormányzatok...

(folytatás a 3. oldalról)

tõ

Tóth

István

polgármester

+

Tura Város Képviselõ-testü-

IV.

három határozati javaslatot

lete a többcélú kistérségi társu-

koncepció és program készíté-

tett fel szavazásra, amit a tes-

lás

adott

Összefoglalva: a kistérségi te-

séhez;

tület egyhangúan elfogadott.

többi feladataival kapcsolatban

rületfejlesztési célú pályázat ha-

a 2004. május 12-i ülésen felha-

táridõre benyújtható és szep-

talmazott Bizottság

temberig van idõ a szakszerû

a) kistérségi területfejlesztési

b) kistérségi fejlesztési prog-

Korm.

rendeletben

pályázatokhoz szükséges terv-

csatlakozik az aszódi székhelyû

folytassa az
egyeztetõ tárgyalásokat a kö-

dokumentáció készítéséhez, sa-

Önkormányzati

Területfejlesz-

zös feladatellátás területeire vo-

a többcélú kistérségi társulás

ját erõ biztosításához, szakértõ

tési Társuláshoz, vállalva a te-

natkozóan és az ennek megfe-

megalakításához.

igénybevételéhez).

rületfejlesztés társulásban törté-

lelõen módosított Alapító Okira-

sen

tot a 2004. szeptember 6. nap-

egyeztetés és hatékonyabb együtt-

ján tartandó Képviselõ-testületi

mûködés szükséges a települések

ramok

finanszírozásához

(pl.

+

Tura Város Önkormányzata

Az Aszódi Kistérség településeinek
lélekszáma százalékos arányban

ülésen terjessze elõ.

az

Természete-

eddiginél

gyakoribb

vezetõi között. Bár két (vagy

A turai testület azért is kezel-

több) hónap elveszett, a hátra-

hette külön a kérdést, mert

lévõ idõ alatt új alapokon még

lehetõséget ad rá az Ország-

elõkészíthetõ

gyûlés által 2004. június 21-én

Társulási

elfogadott - a területfejlesztésrõl

mélhetõleg szeptemberig meg-

és a területrendezésrõl szóló

történnek az érdemi egyezteté-

1996.

egyes

sek a részletkérdésekrõl a tele-

kapcsolódó törvények módosí-

pülésekkel. Tisztázni kell, hogy

tásáról szóló - 2004. évi LXXV.

mire akarnak társulni ezek a

évi

törvény

XXI.

tv.

(1)

10/A.§

és

A

egy

átgondolt

Megállapodás.

Re-

kistér-

települések? Milyen intézményi

ségben a területfejlesztési felada-

irányítást adnának át a kistér-

tok összehangolására, a kistér-

ségi vezetésnek? A pályázato-

ségi területfejlesztési koncepció

kon nyerhetõ néhány tízmillió

elfogadására, közös területfejlesz-

forint megnyerése érdekében

kialakítására

milyen átszervezésre vállalkoz-

tési

programok

kistérségi fejlesztési tanács mû-

nak az önkormányzatok? Egy

ködik. (2) A kistérségi fejlesz-

ilyen átszervezésnek várhatóan

tési tanács jogi személy, amelyet

milyen társadalmi és gazdasági

megalakulását követõen a mû-

következményei lesznek? Meg-

ködési területe szerint illetékes-

éri-e egyáltalán az átszervezés,

séggel

Ál-

vagy majd többe kerül az eset-

Igazgató-

leges visszaállítás? Mindezeket

sága vesz nyilvántartásba. Gaz-

át kell gondolni, hisz ezekkel a

rendelkezõ

lamkincstár

Kompromisszumos

társulási okiratok elõkészítésére

Magyar

Területi

javaslat-

nõ 3 évi együttmûködését. A

dálkodására és beszámolási kö-

döntésekkel a képviselõ-testü-

ként a polgármester azt java-

testület felhatalmazza Tóth Ist-

telezettségére a 12. § (2) bekezdé-

leteknek el kell számolniuk a

solta, hogy a többcélú kistérségi

ván polgármestert a területfej-

sének szabályai az irányadók.

lakosság felé. Természetesen a

társulást szeptemberben kerül-

lesztési célú pályázat benyúj-

jön megalakításra, a pályázat

tásához szükséges valamennyi

kívül

benyújtásához csak a terület-

dokumentum aláírására.

megállapodás még mindig ér-

Persze nehézségek még le-

Tura Város Képviselõ-testü-

vényben van a Galgamenti és

hetnek azután is. Hisz mi tör-

Nincs akadálya annak, hogy az

lete felhatalmazza Aszód Város

Gödöllõ Környéki Önkormány-

ténik akkor, ha létrejön a tár-

ehhez szükséges okirat aláírás-

Önkormányzatát, hogy a 2004.

zatok Társulással, tehát ezzel is

sulás, az önkormányzatok vál-

ra kerüljön.

július 31-ig benyújtandó terület-

lehetne pályázatot benyújtani.

lalják a kötelezettségeket, de

fejlesztésre

alakuljon

társulás.

Az igen kiélezett háromórás
vita után, az ülést igen jól veze-

+

Azt sem kellene figyelmen
hagyni,

hogy

kistérségi

legfontosabb, hogy addig megjelenjen a szükséges törvény.

fejlesztési célú pályázatot készít-

mégsem nyerik el a támogatást.

se/készíttesse el és nyújtsa be.

Ráadásul három évre kell kötelezettséget vállalni, s a követ-

Az Aszódi Kistérség településeinek lélekszáma
(forrás : www.ksh.hu)

kezõ évek finanszírozása sem
tisztázott.
Tura, 2004. július 23.

Kuti József

a Településfejlesztési
Bizottság elnöke
A

Miniszterelnöki

Hivatal

írásban megküldött állásfoglalása is a turai álláspontot támasztotta alá, így Tóth István
a térségfejlesztési együttmûködési megállapodást írta alá.
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Olvasói levél

Kastély-ügy:
újabb bohózat Turán?
Mint azm indig lenni szokott,
a kastélyárverés idõpontja elõtt
(az utolsó pillanatban) jelen tkezik az indiai tu lajdonos jogi
ké pvise lõje ill.a Sura Kft. vagy
valaki, aki leteszi a pénzt a hivatal felé, e záltal kiegyenlíti a
tartozását. Minde n marad a régiben, fegyveres õrök és harci
kutyák vigyázzák Ybl csodaép ítményét. Kívülrõl, az utcákról már szinte ne mis látni. Termé szete sen bejutni ne m lehet,
ugyanakkor az úgyneve zett
„m illeneumi” parkban büszkén
hirdetjük,mutogatjuk a kastélyt
nagymé retû plakáton. Kérdem
én : min ek, ha kapun belül még
me gnézni se m le het? Volt már
rá példa, hogy idege nek csak
azért jöttek Turára, hogy megné zzék a kastélyt – de pofára
estek. Tehát hülyének néz m inke t, turaiakat az indiai. Ezt még
többször el fogja játszani. De
me ddig?
Van megoldás? Kere sni kell!
2-3évevolt hasonló szituáció,
akkor a tartozása kb. 10-20 millió Ft volt, és csak többszöri felszólításra, jóval a határidõn túl
egyenlítette ki tartozását. Legelõször itt kellett volna keményen fe llépni – n em k önyörögni, nem átvenni a p énzt, hane mjogi útra terelni a dolgokat.
Vagy jóval elõbbre tartan ánk
már,ha – mintazona bizon yos
közmeghallgatáson, 2000-ben
indítván yoztam – vágjuk át a
kastélyp ark kerítését, és jelképe sen „foglaljuk el” a parkot.

Mindez süket fülekre talált.
Igenis az akkori vezetésnek a
polgármester irányításával segíteni illetve biztatni kellett volna
azt az elképzelésemet, nem
megmosolyogni,
lehurrogni
csupán azért, mert az ötlet
nem tõlük származik.
Tiltakoznunk, tüntetnünk
kellett volna. Most már bánom,
hogy nem szervezkedtem önállóan, mert Tura népét a Parlament elé is fel lehetett volna
vinni ez ügyben. Vesztenivalónk nem lett volna, sõt, országvilág felfigyelt volna ránk.
Turaiak, még nincs késõ,fogjunk össze éscselekedjünk!
Darnyik Árpád (Venci)
*

A fenti levélre reagálva Tó th
István polgárm ester elmondta:
tisztségén él fogva sem miféle
törvényellenes lakossági engedetlenségi m ozgalmat nem
szervezhet, de ha a lakossági
elégedetle nség – törvényes keretek között – megjelenik, a
mozgalom élére ke ll állnia. Addig is mi nden törvényes lép ést
megtesz a Schossberger-kastély
ügyének elõm ozdítására.
Sajnos mostan ában nem
mondható el ugyaneza mûe mlékvédelemre. Egy kis áttek intés: hivatalba l épése után röviddel, 2002 augu sztu sában Varga
Kálmán, a Kulturális Örökségvéde lmi Hivatal elsõ em bere el-

Kérdések a tulajdonoshoz
és a mûemlékvédelmi szakemberekhez

Várjuk a válaszokat!

látogatott Turára, és gyors lépéseket ígért Tóth Istvánnak.
2002 októberében a KÖH százhuszonötmillió Ft-ra büntette a
Sura Kft-t, ám a cég ügyvédje
formai hibára hivatkozva megtámadta ahatározatot, és elérte,
hogy a KÖH visszavonja azt. A
Sura megbízásából az Architekton Rt megkezdte a födémcserét, ám a munka pénz hiányában félbeszakadt. A KÖH
Budapesti Regionális Irodája
tavaly november 21-én hiába
kötelezte a kastélyt birtokló
Sura Kft-t a legsürgõsebb munkálatok 30 napon belüli elvégzésére. Idén május 4-én (azaz
az áltata adott határidõ letelte
után közel öt hónappal!) a
KÖH irodája mindössze százezer Ft-os bírságot szabott ki a
tulajdonosra. (A hivatal illetékese szerint a százezer Ft bírságot akár havonta is kiróhatják a
kastélytulajdonosra, ám a százhuszonötmillióhoz képest ez
nevetséges összeg.)

Bár nem sok esélyt látunk rá – különösen Sachidananda
Sukumar úr, a Schossberger-kastély tulajdonosa részérõl –, hogy
Úgy tûnik, a két éve még biválaszt kapunk rá, lapunk hasábjain feltesszük a sokakat foglalzakodó Tóth István joggal elékoztató kérdéseket:
gedetlen a mûemlékvédelem illetékeseinek munkájával, és ezt
1. Mi a szándéka a Sura Kft-nek a turai számos, többek közt Hiller
Schossberger-kastéllyal? Miért nem törõdik a tu- István NKÖM miniszterhez és
lajdonában lévõ, ugyanakkor kiemelten védett a tárca államtitkárához, Vass
mûemlékként számon tartott kastéllyal? Ha már Lajoshoz, illetve Varga Kálmánhoz címzett levélben jelezte –
a helyi adótartozások (idõben történõ) kiegyen- egyelõre eredménytelenül.
lítése is évrõl-évre gondot okoz neki, miért nem
H. Sz.

válik meg az ingatlantól? (Információink szerint
korábban többen jelentkeztek a kastély hasznosítására...)

A szerzõ felvételei

2. A mûemlékvédelmi szakmai hivatalok miért
nem lépnek fel határozottabban – gyakoribb
ellenõrzéssel bírságolással stb. – a kastély megmentése érdekében? (Különös tekintettel arra,
hogy a tulajdonos hosszú évek óta következetesen
nem tartja be a határidõket!) Az érintett hivatalok miért nem kísérik figyelemmel az általuk
kiszabott határidõket? (Mindez pl. az APEH esetében elképzelhetetlen...)

TURAIHÍRLAP
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A Hírközlési Fogyasztói Jogok biztosa bizakodik

Már augusztusban kiváltják a turai DECT-et?
panasza. Elõször is engedjék
A beruházás az Önök váromeg, hog y me gköszönjem m eg- sában augusztusban kezdõtisztelõ bizalmukat. A konkrét dik. A munkák végeztéig még
panaszukkal kapcsolatosan az kis türelmüket és megértésüket
alábbi jó hírrõl szeretnék beszá- kérjük, és remélhetõleg az eddigi
molni:
erõfeszítések gyümölcseként kiAz Elektro nikus Hírközlési épül az újrendszer.
Törvény (2003. C Törvén y) szaA Hírközlési Fogyasztói Jogok
bály ozása alapján az Önökn él Képviselõjének Hivatala a berujelenleg m ûködõ DECT telefon- házás megkezdését és lefolytatáAz a hír járta, hogy azInvitel tani. Az egyik teszthelyszín ép- rendszer alkal mas a hangátvi- sát figyelemmel kíséri, ahol leggödöllõi ügyfélszolgálati irodá- pen Tura lesz, ahol akára közel- telre. A tapasztalatok azonban messzemenõkig a fogyasztói érjábannemveszik áta panaszos jövõben is elindulhat az ADSL- egyértelm ûen bizonyították,hogy dekeket érvényesíti.
leveleke t, így június 17-én elkí- hez hasonló szolgáltatások bizto- a jelenlegi rendszer nem alkalRemélem, hogy hamarosan
mas megfelelõ sebességû internet egy jól használható, a fogyasztók
sértem Gödöllõre Nádasi Györ- sítása.
gy öt,a vasút-újtel epi és Galábos
Bízom abban, hogy a jelenlegi elérés biztosítására, amely m a igényeinek megfelelõ telefonúti lakók képviselõjét egy kis probléma mielõbb megoldódik és már nagyon sok polgár jogos rendszer áll rendelkezésükre.
Tisztelettel:
„te sztelésre” . Az I nvite l munka- szolgáltatásunk igénybevételével igénye.
társa valóban nem vette át a pa- a megelégedésére lehetünk.
A panaszuk beérkezése után a
Juhász Károly
naszos levelet, mondván: e leTisztelettel:
Hírközlési Fogyasztói JogokKépaHírközlési Fogyasztói Jogok
veleket a cég szegedi központPintér Lászlóné viselõjeés az N HH szakemberei
Képviselõje”
jáb a kell küldeni. Ezután h ívta
Dokumentumkezelés vezetõ” felkeresték az Invitel Rt. munka*
az iroda vezetõjé t, aki viszont
*
társait, akika problémát már isUgye érzik a különbséget a
átvette a level et, amelyben
Egy nappal korábbi kelte- merték és hajlandó ságot mutat- két levél hangvétele és tartalma
Nádasi úr – sokadszor – a zéssel érkezett a Nemzeti Hír- tak a megoldására.
között? (Elég, ha csak arra utaDE CT hibáit sorolja fel és kéri közlési Hatóság Hírközlési FoAz Invitel képviseletéb en lok, hogy Vidos Tibor a DECT
a szolgáltatót a vezetékes tele- gyasztói Jogok Képviselõjének Vidos Tiborágazati igazg ató ígé- rendszer lecserélésére tett ígéfon hálózat mielõbbikiépítésére. Hivatalából az alábbi – az Invi- retet tett, hogy Tura város terü- retet.) Hát még, ha az utóbbi
Júliu s 22-i keltezéssel az aláb- telénél határozottabb ígéreteket letén lecserélik a DECT tele- tájékoztatót összevetjük a Fobi válaszlevé l érkezett:
tartalmazó – levél:
fonr endszert, internetezésre is gyasztóvédelmi Felügyelõség
alka lmas új rendszerr e, és a júniusi számunkban közölt le„TiszteltNádasi Úr!
„Tisztelt Turai Polgárok!
szolgáltatások közö tt mo st már velével... Kiváncsian várjuk a
A DECT rendszerû távbeszélõ
való ban jól használható, tö bb további fejleményeket!
állomás használatával kapcsolaA Hírközlési Fogyasztói Jogok sávszélességet biztosító internet
H. Sz.
tos levelétköszönettel megkaptuk Képviselõjéhez eljutott az Önök elõfizetést isbevezetnek.
és ismételten megvizsg áltuk az
Esõ elõtt köpönyeg, avagy jobb, ha megelõzzük a bajt
Ön kérését.
Az Invitel jogelõdje – a többi
vezetékesszo lgáltatóhoz haso nlóan – többtelepülésenalkalm azta
az ún. DEC T technológiát. Kétségtelenüligaz,hogyez atechnológ ia nem teszilehetõvé aszélesA rendkívül nagy nyári esõ-Valamikor ragyogó tartástadott ványt, em ellett büntetésre is
sávú Internet-elérést, ugyanak- zések szerencsére elkerülték atelepülésnek, hogy a turai portá- számíthat. Haegy utcában csak
kor alkalmas hang- és fax szol- Turát, ám a csapadékos idõ- kat és azok utcafrontját példás egyetle n lakó n em tesz eleget
gáltatásra, ezeket illetõ en eddig szakokban rendkívül sok rendben tartottákgazdáik – em- kötele sségé nek, a többiek árka
nem érkezett panasz. Ezenkívül probléma tapasztalható a csa- lékeztetett Tóth István polgár- hiába alkalmas a csapadékvíz
szeretném tájékoztatni arról, padékvíz-elvezetésben. A föl- mester.– Legyenisméterényü nk továbbítására, em elle tt a Polgárhogy a DECT technoló giát hasz- dek közt kanyargó árkokat ez a tartás, tartsuk rendben ud- meste ri H ivatal ellenõriztetn i
náló ü gyfeleink szám ára havi több helyen beszántották, a varunkat és házunk környékét, fogja az árkok állapotát. A gon bruttó 180 Ft-osjóváírással csök- hordalékkal feltöltõdött, növé- mindenekelõtt a vízelve zetõ ár- dozatlan árokhoz tartozó ingatkentett havidíjat számlázunk.
nyekkel benõtt utcai árkok kok rendszeres karbantartásával. lan tulajdonosát pénz büntetéssel
A vezeték nélküli m egoldások pedig nem látják el feladatu- Egy-két órai munkával rengeteg sújtja, illetve a hivatal munkatesztelése és kiválasztása folya- kat. A víz ilyenkor arra keres kárt és bosszúságot elõzhetü nk társai által elvégzett ároktisztítás
költségeit kiszám lázza a kötele smatban van. Jelenleg folyik a utat, amerre a fizika törvényei meg.
tendereztetése azoknak a rádiós engedik – és gyakorta sok
ségmulasztónak.
rendszereknek, amelyekkel a kárt okoz a polgárok tulajdoAz ároktisztítás olyan, mint a
DECT-es te rületeken a széles- nában. Érdemes tehát meg- masírozó katonák: ak i nem
-hiszisávú in ternetet fogjuk biztosí- elõzni a bajt...
tartja a lépést, elrontja a látÚjabb fejezeté hez érkezett a turai DECT t elefonhálózat
ügye, s egyelõre úgy tûnik, a lakosság t iltakozása hamarosan
m eghozzagyümölcsét . Az InvitelRt. ezután sem a hõn áhított
ve zeték es, hanem az eddiginél jóval nagyobb sávszé lessé gû,
tehát internetezé sre alkalmas veze ték nélküli technológia beve zetését ígéri – városunkban már „akár a közeljövõbe n”.
Lehet, hogy adolognak szépsé ghibája is lesz – az Invitel tájékoztató levelének tanúsága sze rint ugyanism arad a DECT, az
új technológiacsakaz internetezõk igényeit e légíti ki.

Tisztítsuk meg az árkokat
a hordaléktól és a növényektõl!
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eMagyarország pontok Turán (2.)

Internet az emberi kapcsolatok szolgálatában
Az internet né hány évvel eze lõtt még aze gyetemek , kutatóint ézete khálózatavolt.A lakosság é saz üzlet i világakkor kezde tt egyre nagyobb é rdeklõdést tanúsítani az interne t iránt,
amikor az e mberek felfed ezték,m ilyen hatalmas mennyisé gû
inform ációhoz, hasznos e szközökhöz juthatnak az akadémiai
szféra munkatársai által ingyenese n rendelkezésre bocsátott
hálózati források segítségével. Az emberek rájöttek, milyen
nagy alkotások jöhetnek létre anyagi érdek nélk ül, hogy egym ástól távol levõ em berek önzetle nül é s hatékonyan tudnak
együttmûködni.

szonyát, ésaz Internet hasznosságát mindenki számára nyilvánvalóvá teszik. Á m az információs társadalom ki építé sében elõttünk járó országok tapasztalata azt mutatja, hogy az
új gondolkodásmódra való áttérés komoly átne velési folyamatotjelent.
M int aztcikkünk elõzõ részében bemutattuk,közössé gi h ely
Akkor pedig nem le hetetlen, és ideje!), hanem megbeszéljük internet-hozzáférésselT urán az
hogyaz interneten való találko- “közös dolgainkat”, talán még ún. eMagyarország pon tokban
is kialaku lhat. A Városi Könyvzás kapcsán az egymásközelé- rendezzük is õket.
be n élõ emberek isjobban meg
Az interneten fellelhetõ tar- tárban már üzeme l a két sz áfogják érteni egym ást, segítõké- talmak egyre gazdagodnak. mítógép, amelyet az Inform aszebbek lesznek, létre jöhetnek Nem sok idõ múlva lehetõvé tikai és Hírközlési Min isztériigaziközösségek. Hiszen mind- válik nemzeti kulturális öröksé- um eMagyarországprogramja
annyiunknak vannak gondja- günk jelentõs részének digitális kere tében pályázaton n yerte k.
ink, megoldandó problémáink. formájában való elérése a világ- Ugyanakkor az eMagyarország
Ha sikerül kimondanunk, kö- hálón. Audiovizuális archívu- pontok mûködtetõi figyele mzölnünk eze ket m ásokkal is, bi- mok jöhetnek létre. Az eGo- mel kísérik a program többi
zonyára akadnak e mpatikus vernment-alkalmazások az ál- összetevõjét is, a táborozási és
em bertársak, akik a segítsé- lam és a polgár viszonyát az in- más lehetõségeket. Igaz, hogy
günkre sietnek, ha csak egy jó ternet közbeiktatásával lénye- az eMagyarország Interne tes
tan ács erejé ig is. Esé ly kínál- gesen egyszerûbbé, áttekinthe- Táborsorozat programja már a
kozik e záltal a rendszerváltást tõbbé és olcsóbbá tehetik. AZ vége felé tart, de még van lekövetõ idõszakban drámaian EU-nak nagyon erõteljes elvá- hetõség jelentkezn i az auguszm egnö veke dõ társadalmi rásai vannak azzal kapcsola- tus 2 1-ig tartó táborozásokra. A
egyenlõtlenségek mérséklé sére. tosan, hogy az interneten állást www.emagyar orsz ag.hu cím û
Ezért van jövõjü k, vagy e zért lehessen keresni, személyi iga- honlapon útb aigazítást kapnak
ke ll jövõtteremtenia közösségi zolvány- és útlevélügyeket le- az érdeklõdõk, kü lön ifjúsági
fórumoknak . Ahol nem csupán hessen intézni, adót és vámot rovat mû ködik ahonlap on, p ápasszív szemlél õk vagyunk, lehessen befizetni, telekkönyvi lyáz atok, ösztöndíjak eln yeré séne m csupán búfelejtõ szórako- információkhoz lehessen jutni. rebíztatva az ifjakat.
Az in formációs társadalom
zásnak adjuk át magu nkat (az Ezek a szolgáltatások olajozottá
is kell, é smegvan amaga helye tehetik az állam és polgárai vi- nagy lendülettel fe jlõdik, ak ár
törõdünk vele, akár ne m. De
Az ADÓ-VILL 2001 BT
aki e rre odafigyel, csak nyerh et
vele , hiszen a több tudás, ajobb
augusztus 15-e után megnyitja a Tabán út 44. sz.
informáltság sohasem vált és
alatt mûködõ eMagyarország pontot.
nem fog válni azember kárára.
Várjuk mindazokat, akiket érdekel a számítógép,
S ezen a területen nem neh éz,
az internet világa.
hane m izgalmas dolog a tanuLehetõség van számítógépes ismeretek elsajátítására lás. Havalaki számáraaz elején
túl bonyolultn ak tûnik i s az inECDL program alapján, valamint az internet
formatikai eszközök használata,
használatának megismeréasére CD-n tárolt
rövid betekintés után rájöh et,
oktatócsomag és személyes segítség által.
hogy sok olyan hasznos dolog
van a számítógépek világában,
Segítünk az információkeresésben, pályázatok
amit egyszerûen, könnyedén
felkutatásában és megírásában.
elsajátíthat, s szellemi vonatkozásban gazdagabbá válik által a.
Tel.: 28/468.234
Ilyen gondolatokkal és reMobil: 06-20-544-8007
ménnyel várják a turai köz öse-mail: iisus@freemail.hu
séget augusz tus derekától a
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Városi Könyvtárban és a
Tabán út 44 sz. alatt mûködõ
eMagyarország pontok. Célunk
az, hogy mindenki legalább a
tájékozódás szintjén megismerhesse a számítógép és az internet világát, ebben szeretnénk
segítséget nyújtani. Ötleteket
várunk, kéréseiknek szeretnénk eleget tenni. Mindezt az
eddigieknél sokkal kedvezményesebb áron, hiszen a technológiai, jelen esetben az informatikai és kommunikációs fejlõdés
szerencsére rányomja bélyegét
a szolgáltatások anyagi vonzatára.
*
Végezetül még egy felhívás
az eMagyarország programban: Irodalmi versenyt hirdet az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium eMagyarország Ifjúsági Program Mûvészeti alprogramja. Téma: Új témák és
mûfajok az információs világban. Részvételi feltétel: betöltött 14. életév (2004. október 1ig) és be nem töltött 28. életév
(2004. december 31-ig).
Részt vehet a versenyben
bármilyen, a témához kapcsolódó írásmû, mûfaji megkötés
nélkül. A versenyben résztvevõ
írás nem lehet korábban nyilvánosságra került mû. A díjak
összértéke 1,5 millió Ft, melyet
a zsûri tetszés szerint oszt fel a
három legsikerültebb munka
szerzõje között. Több díjazott is
lehet egy kategórián belül, vagyis a zsûri nem feltétlenül választ ki minden kategóriából
egy mûvet díjazásra.
Bármilyen, aversennyel kapcsolatos információért keresni
lehet Marsalkó Esztert a 06-70272-7821-es mobilszámon vagy
e-mailben az
eszter.marsalko@ihm.gov.hu
címen.
Kiss Mária Katalin
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Re-reagálások Holocaust-cikkünk kapcsán

Merjünk bátran emlékezni!
A Pali bácsi egypercese a
20 04.júniusi szám 9. oldalán jelent meg. Erre re agált több turai olvasó. Nem tisztem megvédeni Pali bácsit, de valamit
félreérte ttek az írásra válaszolók.
Aki olvasta a cikke t, an nak
nyilvánvaló, hogy kon krétan a
Holocau st60. évfordulójáról volt
szó. Való igaz, hogy mindenütt
me gemlékez tek rá,csak Turán
ne m. (Információink szerin t a
Hevesy György Á ltalános Iskolában tartottak m egemléke zést
– a szerk.)
Sajnos sok min denkinek kellene bocsánatot kérnie odavissza egymástól.
Lehe t beszélni a világh áborúkról, lehet 1956-ról, leh et a
kommunizmusról, lehet a hittan beíratásról, d e ezek mind
egymástól külön álló dol gok.
Ezek m ind olyan horderejû
történések, amikre külön kell
em léke zni.
Turának van m iért fejet hajtan ia.
A Tu ratörténe te címûkönyv
elsõ kötetén ek 4 92. oldalán olvashat mindenki az 1939 áprilisában elkezdõd ött honosítási
ké relme kelbírálásáról.
Kovács Imre esete a könyv
szerint isfigyelem remé ltó: 1906ban a falub an született, végig
itt lakott, itt nõsült m eg és itt
született kislánya. A község veze tése mégi s elutasította honosítási kérelmét zsidó származásam iatt. M ajd csak késõbb,a
könyv szerint szégyenérzetük
mi attismerté kel a honosságát.
Dr. Hajdú László nyugdíjas
orvosnak, aki a falu népét évtizedek ig gyógyította, szégyenszemre külön papírokkal kellett
igazolnia turai honosságát, pedig a turai vezetõk nagyon jól
ismerté k.
Dr. Krémer Lajos honosságát
me gtagadták zsid ó voltamiatt.
Tura akkori vezetõi antiszemi ta nézeteket vallottak, amire
pé lda, hogy a szlovák nemzetiségû Kramlik József honosságát, aki csak 1936 -tól élt Turán,
mi nden ellenszavazat nélkül
elfogadták.
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Jó lenne végre lezárni

Ezért Tura város vezetõinek
valóban meg kellene emlékezni
errõl egy külön emléknapon.
Hiszen ezeknek az embereknek, akiket elhurcoltak a haláltáborokba, ennyivel tartozik a
város. Az itt élõ zsidóság vagyona, háza itt maradt a településünkön, és a vagyontárgyaik valakikhez kerültek. A házaikat a község használta, mert
tudták, hogy ezek az emberek
már nem térnek vissza.
Turán 1941-ben 86 zsidó
származású élt. Ezek közül 64en vesztették életüket a német
halálgyárakban. A 64-bõl 23
férfi, 26 nõ és 15 gyermek. A
legfiatalabb, Kovács Évike 6
éves volt.
II. János Pál pápa a mai kor
nagy gondolkodója, a katolikus
egyház vezetõje. A világon mindenki fejet hajt a tevékenysége
elõtt, amit azért tesz, hogy béke
legyen és az emberek szabadon élhessenek. A megbékélés
jegyében a pápák közül õ volt
az elsõ, aki a zsidóságtól bocsánatot kért. Tette ezt azért,
mert az egyház nagyon sok
embert megmenthetett volna,
ha keresztlevelet ad nekik. Sajnos az egyházak vezetõi közül
sokan homokba dugták a fejüketés nem segítettek.
Ha II. János Pál pápa nem
szégyellt bocsánatot kérni, akkor azt hiszem, Turának is
meg kellett volna emlékeznie
az egyházzal együtt ezekrõl az
emberekrõl, akiket innen vittek
el a haláltáborokra.

M egjele nt egy cikk a Turai
Hírl ap jú liusi szám ában, „Pali
bácsi áldozatai?” c ímm el, am it
16 személy aláírt, illetve tiltakozását fejezte ki. Kérdezem én
a Tisztelt Aláíróktól: tulajdonképpen mit is írtak alá ill. mi
ellen tiltakoztak? A megjele nt
cikk ugyanis igen érde kes (rafinált) m ódon van szerkesztve.
Ahogyan érte lmezem, a ci kk
két különálló eseményrõl szól,
de a tollnok egybemosta a k ét
törté nést, melynek egymáshoz
sem mi köze. A cikk elsõ része
a háborús emlékhelyeknél történtekrõl , a másik fele pedig
közel negyedszázados, az 198 1ben történt hittanbe íratások
jegyzõkön yvérõlszól...
M egjegyzésema köve tkezõ:
1. Mive l én nem voltamjelen
Pünkösdhétfõn a világháborús
emlékhel yeknél, így véleményt
sem tudok alkotni arról, hogy
ott mi is törté nt: hogy ki lógott
ki a sorból,ki kit figyelt, ki hogyan eml ékezettill. hajtottfe jet.
A sorok írója említi, hogy a
nyolcezre s lél ekszámú Turáról
csak kb. 100 fõ tette tiszteletét.
Ez i gen kevé s – valahol igaza
van ebbe n... Az, hogy én és
még sokan mások nem voltunk
jelen , nem azt jele nti, hogy közömbösek len nénk a háborúk
áldozatai irán t. Sé rtve is érezhetnénk magunkat kb. 7900-an,
mert úgy isle het e mlék ezni és
átéln i a háborúk borzalmait,
hogy akönyvespolcról leveszek
egy-két könyvet – pl. Isonzó
vagy Sára S ándor „Pergõtûz”
cím û könyvét. Vagy idõnké nt
Takács Pál írása errõl szólt. megállok a h áború s em lékh eValó igaz, a háborúkban eleset- lyeknél, és végigolvasom a hõtekre emlékezve senki nem sök, áldozatok nevét. Nem himondta – még halkan sem –, szem , hogy naptári idõkh öz
hogy a még élõ, Turáról szár- lenn ének kötve e zek a fájó
mazó zsidóktól bocsánatot ké- események a megemlékez és
rünk, amiért nem adtunk segít- szem pontjából. A mindenkori
séget a túlélésre a családtag- hatalmak köte lessége ne m elfejaiknak.
lejtenipl. Rákóczit, 1848-at, az I.
és a II. Világháborútvagy1956Nem kell egymásnak esni ot. Lényege a dolgoknak, hogy
vélt vagy valós régi sérelmek gyermeke ink és u nokáink se
miatt. Vegyünk példát II. János felejtsene k.
Pál pápától és merjünk bátran
2. Aza bizonyos 1981. évi tanemlékezni.
évzáró je gyzõkönyv, amelyben
Szénási József szó esett ahittan-b eíratkozások
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számának csökkenésérõl, minden bizonnyal hiteles és valós.
Pali bácsinak mint igazgatóhelyettesnek (és elvhû marxistának) akkor ezt kellett tennie,
mert tõle is megkövetelték
„fentrõl”. Ittt jegyzem meg, õ a
rendszerváltás után sem váltott
köpönyeget,
mint
egyes
MSZMP-sek, akik még napjainkban is szép számmal vannak jelen a nagypolitikában
egyéb pártszínekben. Õ tudtommal nem volt pufajkás,
nem söpörte apadlásokat, nem
gazdagodott meg a hatalom segítségével. Õ sokáig kitartott,
de valószínûleg már rájött,
hogy az az ideológia, melynek
megszállottja volt, hamis és butító (lásd az élõ példát: ÉszakKorea, Kuba). Egyébként a 80as évekre jellemzõ volt a konszolidáció, a diktatúra puhulása. Tehát nagyon nem értem,
hogy 1981-ben milyen áldozatokról beszélünk, fõleg „Pali
bácsi áldozatairól”. Aki a 80-as
években gyermekét be akarta
íratni hittanra, minden retorzió
nélkül megtehette; egy-két eset
valószínûleg elõfordulhatott, de
nem volt jellemzõ... A turai családokban is kialakultak bizonyos értékrendek. Jómagamat
és még sok turai embert nem
bírt megnyerni magának a
Párt (a hatalom), ugyanakkor a
vallás is közömbös maradt számunkra. Egyfajta „háború” zajlott a hatalom és az egyház között is: Isten báránya vagy vörös nyakkendõs legyen a gyermek. Itt semmiféle agitáció és
üldöztetés nem volt. Szabad
volt a választás: elkötelezem
magam az egyik vagy a másik
oldalra vagy maradok közömbös. (Hozzá kell tennem, ezekben az években az egyház is
„bekeményített”: második gyermekem 1983-ban született, szerettük volna megkereszteltetni,
de nem lehetett. Hogy miért?
Mert feleségem és én annak
idején nem esküdtünk templomban.)
Kérdezem én: a szülõk hibája vagy egyéb okok miatt (párttagok nem voltunk) az az ártat-
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a múltat, az „ezek és a többiek” fogjanak kezet!
lan, bûntelen ú jszülött m iért
ne m vehette fel a keresztség
szentsé gét? Ez is egyfajta kireke sztés. Továbbá ezek után
már cserkész sem lehetett. Jut
eszembe: a kemény Kádárérában voltam hittanos és úttörõ egyszerre (1959-63) rendszerese n templomba járóis voltam ,pedigjóapám mé gpárttag
is volt (muszájból); érdekes módon még ve zetõ beosztását is
me gtarthatta. 1972 -ben született
gyermekeme t a templomi esküvõ hiánya ellenére meg tudtuk kereszte ltetni!
Mind en bizonnyal voltak ül-

döztetések a hatalom részérõl,
mely a keresztényszellemû pedagógusokat érintette, s ami
leginkább az 1950-60-as évekre
volt jellemzõ. Mindez sajnálatos
és elítélendõ. Jó lenne végre
lezárni a múltat, az „ezek és a
többiek” fogjanak kezet az
ország és Tura érdekében.
Mindezt nem Pali bácsi védelmében írtam, ez csupán a saját
véleményem.
Darnyik Árpád (Venci)
*
A szerk. megjegyzése: Lukács
András apát-plébános a vitatott
júniusi cikk megjelenése után

Betonüzem:

Tura, Haraszti Major

Tel/Fax: 06-28/580-025
Tel: 06-30-961-3247, 06-20-942-3819

elmondta: bár bete gsége miatt
legu tóbb nem volt jelen a K aszin ó téri emlékmû nél, ezeken
amegemlékez éseken fe lekezeti
hovatartozástól független ül
minden áldozatért, tehát aHolocau st áldozataiért is imádkozik.Azóta– aDarnyik Árpád
által említett k eresztelés-megtagadás kapcsán – ismét elb eszélgettünk a történte krõl, s
ekkor An drás atya elmondta:
gyermekü k keresztelésekor a
szül õk fogadal mat teszn ek arra,
hogy gondoskodnak magzatuk
vallásos n evelé sérõl (így hittanoktatásáról). H a n em tartják

magukat ebbéli fogadalmukhoz,
szószegésükre hivatkozva a pap
megtagadhatja a következõ
gyermek keresztelését.
Végezetül sajnálatosnak tartom, hogy munkatársunknak a
pünkösdhétfõi megemlékezéssel kapcsolatos megjegyzése ekkora lavinát indított el. Valószínûleg másoknak is vannak a
felemlegetett témákban vélt
vagy valós sérelmei, de kérem
Olvasóinkat, ne folytassuk a
vagdalkozást – sem lapunk hasábjain, sem élõszóban. Ezt elõsegítendõ a témát ezennel lezártnak tekintem.

Tüzéptelepek:

Tura,Vasútállomás

Tel/Fax:(28) 469-827
Tel: 06-20-988-7650

Galgahévíz, Fõ út 31.

Tel/Fax: (28) 460-030

31. Galga 6. Örökség Expedíció

Értékeinket és egykori interjúalanyainkat

A tábornyitást megelõzõentöbb alkalommaltalálkozunk az
expedíc ióré sztve võive l.Ezeken az összejöveteleken atáborozás
technikaielõkészítése mellett sork erült a jelentkezõk éskiválasztottak t artalm i felkész ítésé re is. A jelentkezõk egy ré sze
m ár legalább egyszer volt az e xped íció táborában, de jónéhányanharmadikosként, negyedikesként e lõször vállalták atábori élete t és a kutatómunkát. Nekik feltétlenül szükséges volt a
Galga ment érõl való minim ális ism erete k megszerzése régebbi
tábori dokument umok ille tve az iskolai könyvtár jóvolt ából.
A ré sztve võk július 5-én érke ztek az acsai iskolába, a tábor he lyszínére. A táborverés
és elhel yezkedés után – erdélyi
testvériskolánkból érkezett vendé geinkkel kiegészülve – alakítottuk meg a kutatócsoportokat.
Ezek élére több éve „galgás”
középiskolások, idõsebb fiatalok
álltak, s már együ tt készülteka
be mutatkozó tábortûzre. Ezt
követõe n – és ezentúl min den
takarod óután – a csoportvezetõkkel kiegé szített táb orvezetõség az elõzetes programtervfigyelem bevételéve l döntött a
másnapi ten nivalókról.
Általában adé lelõtti órák ban
ke restü k fel akörnyezõ településeket, ahol – a hagyomán yoknak megfele lõen – igyekeztük
ismereteinket kiegészíteni a
falu ku lturális, társad almi, hagyományápolóképérõl. Az idei
táb orban fõ cél volt az expedíció három évtized es, dokumentác iókban megõrzött ismereteit
összeve tni a Felsõ-Galgam ente
mai állapotával – fejlõdésével,
változásaival. Acsoportokfelkerestek olyan lakókat, akik évekke l elõbbnyilatkoztak azakkori
expedíc iósoknak. Sokszor egyegy fén ykép alapján próbáltuk
felkeresni az egykori riportalanyokat. Érdekes és tanulságos
tal álkozók voltak. Emlékezetes
volt találkozn i LamiIstván püspökhatvani néprajz tudóssal,
ne mzetiségi íróval, akivel a vidé ken bizon yítható történ elmi
szlovák-magyar e gyüttélés értéke irõl beszélgettü nk.
A napközben össz egyû jtött
anyagot akésõdé lutánok folyamán a csoportok re ndsze rezték, hogy az esté nkén t rendeze tt tábori összejövete leken isme rtessék egym ásnak a be-
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úrnak, a Galga-vidék kutatójának, valamin t a táb orunkat
évek óta támogató Tura Város
Önkormányzatának és a Gal ga
Coop Rt-nek. A záró értéke lésen a megúju lt táborve zetõség
joggal állapíthatta m eg, hogy a
31. tábor is eredmé nyes, tartalmas volt.
Erdélyi ven dége ink egy n apon Tura nevezetességeivel isgyûjtött „kincseket”.
Fontos volt – különösen a merkedte kme g,mígjún ius 12nagyszámú új expedíciós miatt én, a táborbontás u tán az Aszóis –, hogy sorra vegyük a terület di P etõfi Múzeum ban dr. Aszépítészeti, kulturális emlékeit. talos István múz eumigazgató
(Erdélyi vendégeim közül csak tartott számukra élmé nyekkel
egyetlen vendég volt az elõzõ gazdagtárlatve zeté st.
A gyûjtött anyagokat (jegyzeévben is velünk.) Emlékezetes
marad mindannyiunk számára teke t, fotókat stb.) a Galga Exa középkori erõdtemplom meg- pedíció archívumában helyezlátogatása Nógrádsápon, ahol a zük el,miután õsszelkiállításon
kutatócsoportok megfigyelési
feladatokat kaptak, melyeket
hazaérve egy teszten tettünk
visszajelezhetõvé. Az expedíció
jellegébõl adódóan a csõvári romokhoz történelmi játék keretében mentünk fel, mely során
a török kort idéztük meg. A kutatócsoportok önállóan is vállaltak egy-egy településen plusz
feladatot, pl. kúriák, templomok
felkeresését.
A délutáni és esti idõszakokban legtöbbször kulturális,
sport, szabadidõs tevékenység
folyt a táborban. Természetesen az expedíció jellegének
megfelelõen ismét megrendeztük a Népijáték Olimpiát –
most az athéni olimpiai játékok
figyelembevételével. Sor került
a hagyományos tábori „Ki mit
tud?”-ra is. Külön említést
érdemel – mivel az expedíció
kerékpáros túra-tábor –, hogy a
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Közlekedésbiztonsági
Osztálya félnapos, vetélkedõvel
összekötött programot szervezett a táborban. Ugyancsak érdekes programja volt a táborozásnak az a szabadtéri fõzõverseny, melyen a területen megismert parasztételeket készítették el a kutatócsoportok.
Június 11-én késõ délután
ünnepség keretében adtuk át a
30. expedíció által alapított Galga-díjakat Szarvas László tanár
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ismertetjük a város lakóival az
idei eredményeket.
Békési Judit
kutatásvezetõ
Támogatók: Pest Megye
Közgyûlése, Tura Város Önkormányzata, Galga Coop Rt.,
Nógrádkövesd polgármestere,
Acsai Általános Iskola igazgatósága, Central Security, KöviSec Bt., Söpy Süti Péküzem,
Domoszlai Péküzem, Turai
Hírlap Szerkesztõsége/RH+Video Bt. Gödöllõ, Maros Épker
Kft., Diós István, Kis Gábor
vállalkozó, Gyenes László alpolgármester, Korsós Attila alpolgármester, Kõvágó József nyugdíjas, Szarvas László öreggalgás.

TURAIHÍRLAP

kutattuk fel Acsán és környékén
Galgás hírmorzsák

Taká cs P ál f elvé telei

Fotó: Híd i Szilve szte r

TURAIHÍRLAP

Az idei GalgaExpedíción 54 fõ vett részt, közü lük tizenketten
Erdé lybõl érke ztek. Ugyancsak tucatnyi szlovákiai magyar gyermek jelezte ré szvételi sz ándékát, ám õk kísérõfe lnõtt híján nem
indulhattakútnak.
*
A résztvevõk
számos interjúalanyt kutattak
fel, akik évekkel,
sõt évtizedekkel
ezelõtt nyilatkoztak az Expedíció
akkori tagjainak.
Ám mé g egy
ennél is nagyobb „fegyve rtényt” is a maguké nak tudhatnak: megtalálták
akép bal szélén
láthatókisleányt,
aki az 50-esévek
végén közremûködött a Turai Iskolarádió Aszódon rögzített felvételén. Szokol Józsefné született Palánki Katalin ma iskolatitkár az
acsai Általános Iskolában.
*
Újdonságvolt, hogy a táborveze tõk saját konyhafelállításával
oldották meg a táborlakók é lelme zését. A gyerekek ifj. Válóczi
András fõszakács (volt galgás) vezérletével, valamint V ámos
László és Jenei Csabáné közremûködésével rendkívül kevé s öszszegbõl, 140ezerFt-ból készítették el az egyhetes táborozás nap i
menüit. (Persze mindeh hez hozzátartozik, hogy a ke nyeret ingyen kapták a két turai pékségtõl, a Galga Coop Rt. pedig 40
ezer Ft é rtékû konzervveltámogattaa táborozást.
*
Az a nógrádkövesdi kert, amelyen a GalgaExpedíció emlékmûve áll, néhány é ve olasz tulajdonba került.Szerenc sére azú j
tulajdonos hoz zájárult ah hoz, hogy az e mlékkõés a kopjafák továbbra is eredeti helyükön
maradjanak, és képviselõje, a
nógrádkövesdi polgármester
segítségével szabad bejárást
biztosított az odalátogató táborlakóknak.
Nógrádkövesd elsõ embere
emellett ígéretet tett arra,
hogy támogatni fogja a Galga
Expedíció történetérõl szóló
kötet megjelentetését. A gazdag dokumentációval tervezett kötet – amely várhatóan
jövõ tavasszal jelenik meg –
szerzõje Szarvas László tanár
úr. n
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Karitász tábor Mónosbélen

Huszonegy kisdiák felhõtlen napjai a Bükkben
ATurai Római KatolikusEgyházközségKaritász csoportjaa
többféle segítõ tevéke nység m ellett minden évben felvállalja,
hogy szegényebb sorsúcsaládok iskoláskorú gyermeke it táboroztatja. Tudva, hogy a szülõk nem enge dhetik megazt, hogya
család együtt me njen el nyaralni, d e sokszor (különbözõokok
m iatt) azt sem, hogy gyer meke iket nyaraltassák, ígya táborozást,a t eljes költségévelegyütt a Karitász csoport szervezim eg.
Itt rögtön megjegyzem, hogy
soh a n em táb oroztathattunk
volna, h a jólelkû és n agylelkû
adomán yozóink n em segíte nek
be nnünket.
Imm ár ez az év a nyolcadik,
amikor is21 kisdiáknakbiz tosítottunk 5 napos kikapcsolódást.
Táborhelyünk Mónosbélen volt
a vasutas üdülõben. Innen
me ntün k kirándulni, túrázni a
környék gyönyörû helyeire.
Voltunk Szilvásváradon, megné ztük az õsemberbarlangot, a
Szalajka-völgy szépségeit. Gyalog me ntünk át Bélapátfalvára
az apátsági templom hoz. Városnézé s is volt Egerben, ahola
standot is meglátogattuk. Végül
pe dig egy nagyon szé p túraösvényen mentünk fel a szarvaskõi kilátóba.
Estén ként a táborb an szerveztünk programokat, közös játékokat. Az utolsó e sti tábortûznél vidám jele neteket adtak
elõ agyerekek. M int a játékba,

úgya közös munkába is bekapcsolódtak, hisz saját magunk
fõztünk. Sok kisdiák most tapasztalta meg elõször az önállóságot, a tábori élet izgalmait,
és azt, hogy noha ez csak egy
ideiglenes közösség, azért, hogy
minden tagja jól érezze magát
benne, nagyon fontos az egy-

másrafigyelés.
A tábor megszervezése és lebonyolítása igazi csapatmunka
volt. Sápiné Lukács Ildikó és
Lukács István segített az adományok összegyûjtésében. A
csomagok, poggyászok elhelyezésé t Tóth Péterné vállalta. A

táborban négyen voltunk a
gyerekek kel: Szovicsné Kolesza
Erika,Kis Andrásné,Bo daZsuzsannaés TusorErzsébet.
Köszönet minden adom ányozónak, és az Isten fizesse
meg segítségüket!
TusorE rzsébet

Támoga tóinkvoltak: A.D.Ó .Bt.,
Agrok er ( Sára Péter), Ali lakásk ultúra, Aqua Fontis Gyó gysz ertár,
Babu virágbolt, Ba ranyi Ká roly,
Batta Erzsébet, Be ndzs ó Beton,
Benzinkút (V ácsze ntlás zlói út),
Botnék Bt., Diós Is tván, Dr. Tóth
Mária gye rmek orvos , Dusa Jó zsef,
Ezermeste r bo lt (Tóth Mihály),
Futó Lászl ó, Géczi István (Ara ny J.
u.), G ódor Imre, Gy ógynövén ybolt
( Kövá cs Mihályné), H é s T Kft.
( pékség), Kastély Minib olt, Kati
v irágb olt (Zsámboki út), Kedvi élelmiszer (Gulyká né L ukács M ária),
Kövi Sec. Bt., Lip i-Vidi (Lipcsei
Gábor), L ukács An drás apát -pléb ános, Lukács Istvá n te metk ezési
v állalk ozó, M és H Kft (Molnár
J ózsef), Maros Épke r, Meleg Zsolt,
Nagyb oldo gasszony Római Katolik us Egyhá zközség – Tur a, Na psug ár élelm iszer (R égi Vásártér),
Piacté ri c ipõbolt (T óth Tibo rné),
Piacté ri ita ldiszkont, Piactéri v irágb olt (Sápi Anita ), Pia ctéri zölds éges
( Dem ény Zso lt), Pinté r J ános,
Pongó Csilla, Sima Már ia, S öpySüti, Spee d-pack (Hadri k Jó zsef),
Sport land (Tóth M Imre ), Számít ástechnika i bolt, Sz ázfor intos bolt,
Tóth Lás zlóné (Köztársaság u.),
Tóth Mihály (Petõ fi t ér), Tura
Város Önk ormányzata, T urai L és
L Kft, Turai Tanulókért A lapítv ány, Tuso r Jánosné ,Var ga M anci
néni, Virgancz festékb olt, Zséli
Erzsé bet.

Szivárvány Gyermekfotószakkör

A hónap gyermek- és felnõttfotója

Bálint Niko lett:
E mlé kük e t m agu nkk al v isszü k E uró pába !
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SzabóKatalin:Kastélyunk
alkotójánaksíre mléke
a Kerepesi útitemetõben

TURAIHÍRLAP

Dr. Szigeti Zoltán elsõ regényét még Szegedi Nóra álnéven írta

Frank Sorel, a Turáról elszármazott
szemészprofesszor és regényíró

„Hát ezmeg mi? Nem aregény
a titokzatos, hanem az írója? M árpedig így van, higgyék el. A szerzõnek immár a harmadik izgalmas könyve jelent meg. Mindegyikregény különbözik a másiktól
témában, megírásban, helyszínben,
de még mûfajban is.Amígaz elsõ
lélektani, a második kifejezetten
izgalmas kalandregény; ha amerikaiírta volna,márrégendolgoznának rajta Hollywoodban. A
most megjelent mûvet pedig úgy
jellemezném, hogy azidõsebb generáció életének, sorsának, megpróbáltatásainak igaz krónikája.”
Hankiss János tollából származik a fenti kritika Frank
Sorel h armadik, A régi kastély
asszonya címûkönyvének megjelenése kapcsán. Az író ebben
a mun kájában a sz ereplõket
hol szétválasztja, hol újra egymásme llé sodorja õket a történe lem forgószele által. Egyikük
töretlen hitte l õrzi gye rmekkori
szerelmét, másikuk elfelejti a
saját családját. Akad, aki a
könnyû életet ke resi, más pedig könnye dén odadobja önnön életét. A grófnõ é s a szolgáló, a fiatal orvos és a hadifogoly, a mûkincskere skedõ és
a vad, de sebezhetõ férfi sorsa
szétválaszthatatlanul összefonódik, bár olykor földrészek választják el õke t egymástól.
Gyõz-e atisztaság, a szépség,a
szerelem, vagy a sötét erõk kerekedne k fe lül? Igaz fe loldozást
e könyv szereplõi talán csak az
utolsó oldalakon kapnak.
Most már igazán megkérdezhe tnéd kedves olvasóm, hogy
mi ért ez ahosszú fejtegetés egy
„id egen ” iró mun kásságáról.
El ke ll árulnom, hogy Frank
Sorel – vagy ahogy elsõ, magánkiadású könyvének írójaként
Szegedi Nóra néven jelentkezett
– nem más, mint városunk szülötte, dr. Szigeti Zoltán , a budapesti Szent János Kórház szemészetének osztályvezetõfõorvosa, aki szakmáján ak élvonalbeli
képviselõje.

TURAIHÍRLAP

Amikor mindez tudomásomra jutott, elõkerestem egy közel
50 évvel ezelõtti úttörõ csapatnaplót, mert tudtam, hogy egykori, kedves kis mosolygós tanítványom szerepel benne. Sikerült megtalálni azon a fényképen (a guggoló sorban balról

emberek a napi munka után
igyekezne k ki kapc solódni: van
aki kártyázik, van aki vadászni
vagy horgászn i megy, esetleg
olyan is, aki utazni, tévézni
szeret. Nekem az írás jelenti a
kikapcsolódást. De rögtön hozzáteszem, arra is vállalkozni

Szigeti Zoltánaz ötvenes évek végén, a turai kastélyiskola
udvarán a földrajz szakkörösök társaságában, köztük Békési
István és Szarvas László késõbbitanár urakkal
(mindketten szemüveggel)
TakácsPál felvétele
az ötödik), amely Szilágyi
István tanár úr földrajz szakkörének egyik foglalkozásán készült.
Aztán szerettem volna mielõbb elolvasni a világsikernek is
betudható könyvet, de feleségem már „lefoglalta”, és amikor 2-3 nap múlva ismét kértem, a könyv helyett ezt a választ kaptam: „Ez olyan jó,
hogy még egyszer el kell olvasnom!”
Ekkor aztán fölkerekedtem
és elindultam Budapestre személyesen felkeresni a szerzõt.
Elmondhatom, hogy életem
egyik legkedvesebb találkozása
volt.
Eleinte próbáltam alkalmatlankodni. Megkérdeztem a fõorvos úrtól, hogyan jut eszébe
egy ünnepelt orvosnak könyvet
írni.
- Tudod – válaszolta –, az

szeretnék, hogy a mai fiatalság
isme rje meg hitele sen a körülöttük zajlóvilágesemén yeit és
embereit. Hogy ez min deddig
hogyan sikerü lt, döntse el az
olvasó!
- Miért nem a saját
neve den jelennek meg
mûveid?
- Nem szerettem volna protekciót szerezni
ésp ropagandát csin álni
a könyveimn ek azzal,
hogy jól ismert orvosi

munkámat vegyem e célból
igénybe. Remélem, a választott
név senkit sem fog arról meggyõzni, hogy a könyvet anapjainkban sajnos divatos nyugati
regények egyikeként vegye a
kezébe.
- Most jön az igazi „leleplezés”. A könyv elsõ lapjait olvasva rájöttem arra, hogy a
könyvben szereplõ „régi kastély” itt-ott hasonlít a mi szerencsétlen sorsú kastélyunkhoz. A palatetõ, a pálmaház,
amelyben a háború után
tornaterem mûködik, a kastélyt övezõ park – mind-mind
egy kissé turai „szagú”...
- Ezt a világért sem tagadnám le sohasem. Nekem otthonról, Turáról – ahol édesanyám ma is él – nagyon szép
emlékeim vannak. Szívesen
emlékszem vissza akastélyiskolára, tanáraimra és diáktársaimra.
- Nagyon köszönöm kedves
válaszaidat fõorvos úr, és kívánom, hogy még sok könyved tegye szebbé, emberibbé
mindenapjainkat, hiszen ahogyan mondtad: célod az emberi sorsok bemutatása és a
történelmi igazságkeresése.
Takács Pál

A szerzõharmadik
köteténekcímlapja.
Atörténe tben közp onti
szerepet kapó kastélyt
Szigeti Zoltána turai
kastélyról mintázta,
m elynekfalaiközt
gyermekéveialatt
tanult
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Látogatás Mari néni házi múzeumában

Az élõ és a hímzett virágok szerelmese

Egy kellemes kora nyári délutánon indultunk el Békési
István kollégámmal a Bartók
Béla út felé . Már ré gen terveztük ezt a találkozót, hiszen
régikedves ismerõsöm höz igyekeztünk, SáraJánosné született
Maczkó Máriához, az élõ és a
hímzett virágokszerelmeséhez.

Az alku létrejött, másnap
reggel lezajlott a megkötött üzlet. Örültem nagyon, hogy
munkámat értékelve a doktor
úr megszabadított a kínzó fogfájástól. Egy másik érdekes dolog a hatodik osztály elvégzése
után történt velem. Az történt
ugyanis, hogy a bizonyítványomat hiányosnak találták a munMari néni szívesen fogadott kakönyv igénylésnél, mivel
be nnünket; amikor b eléptünk csak az év végi lap volt kitöltve,
az udvarba, szinte min den a félévi nem. Én ugyanis 13
né gyzetcentimétert csodálatosan pompáz ó vi rágerdõ b orított. Rögtön észrevette me glepe tésün ket, ésszinte e gyenként
mutatta be a virágokat.
- Én a rózsákat szerete m a
legjobban – mondta mosolyogva , de egy lehele tnyi cirógatást
mi nden kez e ügyébe ke rülõ
virágkapott.
Beültünk az árnyas szobácskába, és ahogy az lenni szokott,
elsõ kérdésünk a gyermekkor
emlékei után próbáltkutakodni.
- Amire sz ívesen emlékszem
vissza, azegy akkori orvosi eset
– kezdte Mari néni. – Úgy másod ikos lehettem, amikor é jszaka arra riad tam fel, hogy nagyon fáj a fogam. El panaszoltam an yámn ak, akiazzal nyugtatottmeg, hogy reggel igbírjam
márki, majd akkorelmegyünk
az orvoshoz éskivetetjük a fájó
fogamat.
Reggel, amikor a fogorvos
me gvizsgálta a fájó fogat, azt
mondta anyámn ak, hogy nem
veszi ki azt, h anem inkább
be tömi, mivel rágófogról van
szó és arra nagy szüksége van
a kislánynak. De Heil ig doktor
úr azt nem tudta, hogy é desanyámnak nincs elegendõ pénze a tömés kifizetéséhez. A mikor min dezt megtudta, a doktor úr tettegy ajánlatot:
- Ugye ide jársz a Kántor
iskolába?No, reggel ke lj fel egy
órával korábban és hordd meg
a Piac-téri kútról a fe leségemne k az egész napra szükséges
vizet.
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éves koromban summás akartam lenni és ehhez kellett a
munkakönyv.
Apámtól kértem, hogy menjen el aKözségházára elintézni,
de õ nem akarta, hogy ilyen fiatalon summás legyek. Én viszont elhatároztam, hogy a nyáron igenis elmegyek dolgozni,
mert csizmát és cipõt akarok
magamnak venni. Elmentem
hát az akkori iskolaigazgatóhoz,
aki beírta a bizonyítványomba,
hogy a munkakönyv kiadható.

Így aztán a két nyári h ónap ot
summásként töltöttem el Nógrádkövesden, utána pedigmegvehe ttem a csizmát és a cipõt
is. Nagyon hálásan eml ékszem
vissza a palléromra, aki látván,
hogy még gyerekvagyok, olyan
mun kára vez ényelt, ami nem
volt túlságosan nehéz. L egtöbbször a búzába mentünk „asz atolni”, vagy más könnyebb
mun kát végezhettem a többi
kislánnyal együtt.

Balra:
Egy blúz
Mari nénivirágaival
(A szerzõ felvétele)
Lent:
Azországjáró
kirándulások
egyikén

- Hogyan kezd õdöt t el a
kapc solat aa k özsé gkulturális
életével? Mik or ke zdett el sz erepelni?
- T öbb mint húsz évig jártam
Sára Feri csoportjába. Voltunk
öt napig Erdé lyben is. A c soport neve már akkora Kékszivárvány Együ ttes volt. A lege mlékezetesebb szereplésünk a
szen tendrei volt, itt a népi ruhás csop ortunk nagy sikert
aratott a színp adon is, de a legcsodálatosabb az volt, amikor
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Galga-menti dalokat énekelve
végigmentünk az utcákon, és a
járókelõk és a kapukban állók
is velünk énekeltek. Igaz, én
nem szerepeltem, de az öltöztetõ én voltam.
- Mikor történt mindez?
- Az emléklapon, amit akkor
kaptam, 1972 szerepel. Ez az
oklevél egyébként az Örökös
tagság címet viseli. Az nagyon
fáj, hogy tavaly nem kaptam se
mikulási, se karácsonyi csomagot, mert nem fizettem be a
tagsági díjat. Az idén már
nagyon igyekeztem befizetni,
mert szeretném, ha nekem is
elénekelnék azt, amit szoktak a
tagoktemetésén elénekelni.
- Annak idején sok kirándulás is volt, azokon részt tetszett venni?
- Szinte valamennyin. Utóbb
Dóra Cincike szervezte a kirándulásokat, ezeken is mindig
részt vettem. Dudás Juló kiállításait is többször meglátogattuk. Sára Sándor mûvész úrral
is sikerült néhányszor találkoznom, de annak idején a nagyapjával nagyon sokszor volt kiadós beszélgetésünk. Rengeteg
helyen voltunk Terkával is kiállításokon, ahol hímzett munkáink szerepeltek. Minderrõl tizenegy oklevelet õrzök. Már
hatodik osztályban is a legjobb
jegyet kaptam a varrásból; már
akkor nagyon szívesen foglal-koztam hímzésekkel is.
Ezután átvonultunk Mari néni kis „múzeumába”, ahol az
általa megálmodott és elkészített virágok köszöntöttek ránk
az asztalterítõkrõl, a zsebkendõkrõl és a viselésre is alkalmasnõi ruhadarabokról.
Köszönjük a kellemes délutánt Mari néninek, az egyik leghûségesebb turai népmûvelõnek és hagyományõrzõnek, aki
egész életét önzetlenül szülõfaluja értékeinek megõrzésére
használta fel. Hosszú boldog
életet kívánunk neki!
Takács Pál

TURAIHÍRLAP

TURAIHÍRLAP
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Munkában a környezetvédõ szakkör

Békamentõ akció a Galgánál

A 90-es é vekbe n Hollandiában tanuló gyermekünk látogatására indultunk. Találkozásunkkor elm esélte,hogy elõzõ
este békam entõ akció részese
volt. Értetle nségünket látva a
következõtörténet fültanúi lehettünk.

ve szárazföldi állattá válik. További életéhez azonban szükséges a nedves környezet, hogy a
bõrében lévõ mirigyek ne száradjanak ki. Bõre nyirkos, hideg – az undor második forrása –, és a bõrben lévõ mirigyváladék, amit mintegy védekezésül spriccel ki magából, toHollandiáb an – békavándor- vább növeli a távolságtartást az
lás ide jén – az autópályákon állatoktól. (Rossznyelvek szerint
pe terakó helyükre vonulóbéká- „lepisilt” a béka.) Ez egy elijeszkat kic sik, nagyok, idõsek, fiatalok vödrökkel áthordják az
úttesten, hogyne üssék el a kike rülhe tetlen vonuló állattömeget az autók. M inden ki addig
serénykedett, amígaz utolsó állat is át nem ke rült a biztonságos túloldalra. C sodálkoztun k: „Ilyen isvan?”
Az efajta problémamegoldás
hazánkban csak néh ány éve
honosodott meg. A magyar autópályák mellett is megjelentek
a békaterelõ dróthálók és az
autópál yák alatt kiépített békaalagutak. A tudatformálás lassan halad, a magyare mber lassan esz mél rá, hogy ezeket a
hasznos állatokat véde nike ll.
Biológusok már jó régen kiszámolták, hogy az Egyesül t Államokban egyetlen varangy –
az áldott jó é tvágyának köszönhe tõen – évi 20-30 doll áros nyereséget termel. Teszi ezt a káros rovarok, legyek, meztelencsigák elfogyasztásával. Hazánkban semmivel sem kisebb
a jelentõségü k(4-6.000 Ft é vente) A mási k haszna: a világ
összes orvosi laboratóriumában
szervein k mûködésének és
életfolyamatainak tanulmányozását b ékákon végzett kísérletekentapasztalják meg.
Sokkal tartozun kte hát ezekne k az állatoknak! Ehe lyett marad a tudatlanságból fakadó
„u ndor” . A béka kétéletû (kétéltû).É lete e gyrészében víz ben
él, kopoltyú val lélegzik víz ben
oldott oxigén nel. Farokkal mozgó ebih al állapot ez. Majd ha
kifejlõd nek lábai – farka elcsöke vényesedik –, kifejlõdött tüde jével légköri oxigént léle gez-
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bekövetkezõ pusztulást. Az
életért való küszködés kín zó
látványa tettekre készte tte
Lendvai Marcit, akibõl pillan atok alatt elõbújt az állatszeretõ,
állatmentõ biológiatanári ösztön. Miután a poc solyát feltöltötte, riasztotta Jen ei C sabánét,
aSzépT uráé rt Egyesül etelnökét, segí tsége t kérve a békamentõ akcióhoz. Ili azonnal intézk edett, moz gósítva n égy ak-

A mentõakció a ke rtvégi pocsolyánál kezdõdött

nagy részét, mintegy ezer darab békát a Galgába fuvarozták. A környezet véleménye
megosztott volt. Voltak, akik
„eszement” cselekedetnek vélték a buzgóságot, mások értetlenségüknek adtak hangot.
Akik viszont részt vettek
benne, úgy gondolták: aki egy
életet megment, örökéletûvé
válik. Látva a vízbe jutott porontyok fickándozását, elégedettség járta átaz ember szívét.
Jót cselekedtem, igaz, ma állatokkal, de holnap az emberekkel is! Majd ha elmesélik gyermekeinknek, unokáinknak …
hogy annó … amikor Marci
bá´-val békaporontyot mentettünk…… akkor majd õk is
olyan gyermekeket fognak nevelni, akik pl. nem fogják kidobni, sorsára hagyni megunt
állatait (lásd a számtalan 35
fokos melegben étlen-szomjan
kóborló állatokat), hanem megmentik inkább a pusztulásra
ítélteket vagy elaltattatják az
állatorvossal a megunt állatukat,
biztosítva ezzel az állatnak is kijáró méltóvéget!
Az ilyen ember az emberekkel szemben is nemes lelkûvé
válik. A varangyok, kecskebékák, levelibékák pedig csak
pusztítják a legyeket, szúnyogokat, õrizve így az emberek
egészségét is. Ez ún. biológiai
védekezés. A MÉREG NEM
VÁLOGAT! A káros rovarok
mellett lassan, de biztosan az
EMBERISÉGET IS ELPUSZTÍTJA!

Egy kisebb fogás...
tõ hatású csípõs anyag, ami arra szolgál, hogy amíg az ellenség szenved a csípõs anyag maró hatásától, a béka biztos helyre menekül.
A kertünk végén található kiszáradó pocsolyában megszámlálhatatlan békaporonty vergõdött, várva a lassan, de bizton

tív, l elkes állatbarátot,a környezetvédõ szakkör tagjait. Szota
Ilona, Szota B arnabás, Vandornyik József é s Korsós Ádám
segítségével – TakácsPali bácsi
villogó vakuinak fényében –
kezd etét vette a BÉKA ME NTÕ AKC IÓ.
A békák(varangy, kecskeb éka é s levelibé ka) porontyainak
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Mentsük akkor inkább segítõinket, a hasznos állatokat, de
ha nem is mentjük,legalább ne
irtsuk ki!
Gondolatait mindenkivel
szeretettel megosztotta
Lendvai Mártonné
Takács Pál felvételei

TURAIHÍRLAP

Csúszik a bajnoki rajt idõpontja

Négy gól a megyei bajnokság
negyedik helyezettjének

A labdarúgást ked velõknek
m ég néhány hetet várniuk
ke ll ahhoz, hogy szeretett csapatuknak, a Turának tétm érkõzésen szurkolhassanak. A
hazai focivilágban tapasztalható fejetlenség az NB III-ra
is jellemzõ.
A legnagyobb gondot az
okozza, hogy ebben az osztályban a szükségesnél keve sebb
csapat vállalta az indulást: a
szükséges 96 helyett csak 88,
ráadásu l az elosztás sem tûnik
egyszerûnek. A Nagykátát például rögtön áttették az Alföldcsoportba, ám a kátaiak kijelentetté k, ha nem ind ulhatnak
a Mátra-csoportban, akkor viszszalépnek. Ahhoz kép est, hogy
nincs ki a létszám, a szövetség
ne m volt ru galm as az alsóbb
osz tályokban sze repl õ csapatokkal szemben. A Pe st me gyei
bajnokság másod ik é s harmadik hel yezettjének m egajánlották az indulás jogát – abajnok
Tápiógyörgye nem kívánt feljebb kerülni –,viszont anegyedik helyezett Aszódnak ezt már
ne m adták meg, holott acsapat
vezetõi vállalták volna am agasabb osztályban való megmérettetést.

Akkor most a Tura háza tájáról. A keret mintegy egyötöde
változott, a következõ személycserék történtek:
Távozott:
Kupcsik Róbert – Kóka
Kupcsik Tamás – Kóka
Vojtkó Zoltán – Kóka
Gubán László – III. Kerület
Érkezett:
Horváth Mihály – Vác
Less Tamás – Dunakeszi
Less Krisztián – Dunakeszi
Völgyes Tamás – RAFC
KisImre – RAFC
Folmer Krisztián – Gázmûvek

A megerõsített kerettel a
klub vezetése legalább olyan
szép helyezést sze retne elérni,
mint az elõzõ szezonb an, ám
nem titkoltvágya dobogóvalamelyik helyének megszerzé se.
Term észe tesen ehhez az Aczélfiúknak acélosan kell küzd eniük. Az elõk észül eti m érkõzéseke n m ind enesetre bíztató
eredmények szüle ttek. Bár a
REAC ellen i dehaza 2:0-ra kikapott az együtte s, 70 percig
sokkal jobban játszott, mint a
két osztállyal feljebb szereplõ
Urbán-legénység. A Jászberé ny

A rendezvényt Király Elek
egyéni vállalkozó, a Sportbüfé
Turai helyzet végén véd az elle nfél kapusa
a RE AC elleni mérkõzésen
és a SZTH Team Bt. támoRácz Zoltán felvétele gatta. Köszönet érte!

A Tura Közbiztonságáért 2002
Polgárõr Egyesület felhívása

ellen 3:1 -re gyõzött a gárda.
Két csapattal oda-vissza alap on
játszotta Tura. AH évízgyörktõl
Felhívjuk aTisztelt Lakosság figyelmé t, hogyTuraVáros Pol- 2:1-re kikaptak a fiúk, de a
gárõrsége 24 órás telefon ügye letet tart fenn. Bármilyen ész re- visszavágón 1:0-ra nyertek. Az
vétel vagy segítségké résesetén hívhatószámaink:
Aszód e llen elõbb egy 3:1-es
gyõzelem szü letett, am it egy
06-30-200-2452
06-70-247-3686
4:0-ás idegenbelisikerkövetett.
*
M ivel a bajnokság várhatóan
A Tura Közbizton ságáé rt2002 PolgárõrEgyesületvárjatagjai csak augusztus 20-a környékén
sorába alakóhe lyünk nyugalmának megõrzé séért tenn i kívánó kezd õdik, a formába le ndüléspolgárokat. Tisztelettel kéri azokat, akik a járõrözésben n em hez, illetve annak megtartásátudnak résztven ni, de leh etõsé gük van a szûkös an yagi helyzet- hoz újabb edzõm érkõzésekre
benmûköd õpolgárõrség támogatására, segítsékmunkájukat.
van szükség. Az már biztos,
hogy a Tura augusztus 7-én
Számlaszámunk:
Nagyrédén játszik, majd 11-én
Turai Takarékszövetkezet 65900107-13024136
szerdán 18 órakor idehaza fogadj a a Rojik gárdáját. A uguszElõreis köszönjük támogatásukat!
tus 14-én szom baton 11 órakor

TURAIHÍRLAP

a Vác lesz a Tura vendége. A
csapat szeretne játszani az NBI-es bajnokság ezüstérmesével,
az Újpest FC-vel is, ám egyelõre kérdéses, hogy a nagynevû
ellenfél vállalja-e az augusztus
18-án (szerda) 18 órára tervezett mérkõzést Turán. Mivel ez
csak lapunk nyomdába kerülése után derül ki, kérjük a
szurkolókat, figyeljék az FC plakátjait.
*
Nemcsak a felnõttek kergették ezekben a hetekben a labdát, hanem a fiatalabb nemzedék tagjai is. Az elmúlt hétvégén labdarúgó tornát rendeztek Turán az 1993. , illetve 1996.
január 1. után született gyermekeknek. A legfiatalabbaknál két
csapat – Galgahévíz és a rendezõ Tura – mérkõzött egymással
(negyed pályán kiskapura). A
mérkõzést Galgahévíz nyerte.
A nagyobbaknál öt csapat indult. A kupát Erdõkertes szerezte meg, megelõzve Turát, a
Hévízgyörköt, Mogyoródot és
Galgahévízt. A torna gólkirálya
Muzsik László (Tura) lett.
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Horák Mária-RáczZoltán

HIRDESSEN
a
TURAI
HÍRLAPBAN!
Hirdetésfelvétel
a
Városi
Könyvtárban
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Lapzárta
Tur ai Sport Gála elõtt...

Megszépült a sportpálya környéke

Búcsú hé tfõjé n, augusztus
16-án 17 órakor kerül sor a
Turai Cigányválogatott–Vasas
Öregfiúk m érkõzésre (utóbbi
csapat kiegé szül a Színészválogatott néhány tagjával is). A
m eccs elõtt 14 órakor Fenyõ
Miklós, 15 órakor Bódi Guszti
és a Nagyecsedi Fekete Szem eklép aszínpadra.
Szilágyi Jó zseftõ l, a Tura Városi Sport Egyesület elnökségi
tagjától azt i s megtud tuk, hogy
a sportrend ezvén y tiszteletére
önkéntessegítõk közre mûködésével re ndbehozták a sportpálya ke rítését és környékét.
Lajtos János irán yításával tizen-

Apr ó-

h ir d e té s e k

két öregfiú, három festõ és tíz tóan nagyszámú közönségnek
Aszódon a Falujárók úti lakórom a ön kéntes vett részt a hét- pedig kellemes idõtöltést kívátelepen téglából épült, kívülrõl
végi takarítási akcióban.
nunk!
Városunk cigán yválogatottjáTakács Pál felújított társasházban eladó egy
2
nak sike resm érkõzést, a várhaA szerzõ felvétele magasföldszinti 41 m -es, egy
szoba összkomfortos, gázfûtéses,
telefonos lakás zárható pincével.
Irányár: 7,2 millió Ft. Érdeklõdni
lehet: 06-20-9749-850, 06-20-3260300, (28) 401-466(este).
Videofilmgy ártás, kábeltelevíziós mû sorkészítés, újságírás,
kiadvány szerk eszté s.
RH+VIDEO Bt.
Tel:06-20-974 9-850.
Tel./Fax: (28) 514-225. e-mail:
rhplusz@rhpluszvide o.hu

S l ág e r ek
n yom áb a n
Vízszintes: 1. 20 éve elhunyt
népszerû m agyar popénekes
és zeneszerzõ 10. Kn ock Out
12. Az egyik szülõ 13. Liba
hangot adó 15.Római 51 16. Az
énekes egyik híres slágere
(zárt be tû: O) 17. Aze neszerzõ
egy másik híres slágere (zárt
be tûk: R, A, J) 19. Kén és szén
20. …-bogas 22. Harc 24. Magyar komika (Zsu zsa) 25. Id ejét
mú lja 27. Domb, angolu l(HILL)
28. Szobából 30. rangjelzõ 31.
Irodalmi mûfaj 32. M értékegység 33. Búc súzás 34. Sav teszi
37. Névelõ38. Hím állat 39. Közé pen csuk! 41. SBRE 42. Elodázó 45. Csat része! 46. Orvos
47. Hét napja 49. Téli csapadék.

Függõleges: 1. Serté s 2. Fûszernövény 3. Tyé ! 4. Évae gynemû betûi 5. Foszfor 6. Lángol ás 7. Ritmusos mozgás 8.
Prímszám 9. Õsi írás 10. Tengeri élõlény 11. Oxigén 14. Gágogni ke zd! 16. Félfa! 18. Téka
páros betûi 2 1. Turbékoló madár 23. Nagy terem 24. Elektron ikai alkatrész 26.Liter 28.
Hervadó 29. Tova szaladó 32.
Vissza: számjegy 35. Búzát betakarító 36. Kerti növény 39.
Szörpjérõl híres helysé g 40. …
kel, elin dul 43. Mi? Oroszul
(ST O)4 4. Ré gi 47. Ház rész! 48.
Ke dvelt földönkívüli 50. Su gár
címére (Bartók tér 3.) auguszjele.
- fné - tus 27-ig. A megfejtõk között a
*
Galga Coop 2.000 Ft értékû
A megfejtést a lap aljáról ki- vásárlási utalványát és a
vágott rejtvényszelvénnyel el- Libra Könyvesbolt 1500 Ft
látott, nyílt levelezõlapon le het értékû könyvutalványát sorbeküldeni a Városi Könyvtár soljuk ki.

Turai Hírlap

8.

közéleti havilap

Felelõs szerkes ztõ: Hídi Szilveszter
Munkatársak: Balázs Gusztáv, Rácz Zoltán, Takács Pál
Lapterjesztés : Éliás Zoltán
Nytsz: B/BHF/567/P/91
E-mail: rhplusz@rhpluszvideo.hu
Levélcím: Városi Könyvtár - 2194 Tura, Bartók tér 3.
Készült800 példányban azArtWind-NyomdaKft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

Júliusi számunk megfejtése:
José Alvalade,
M unicipal, Bessa.
A Galga COOP 2.000 Ft értékû
vásárlási utalványát Kis János
(Mártírok útja 18.), a Libra
Könyvesbolt 1500 Ft értékû
könyvutalványát pe dig Szilágyi
István (Vasút u. 14.) kedves olvasónk nyerte.

Gratulálunk!
Nyereményüket
postán küldjük el.

